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1. O gráfico a seguir representa o comportamento da velocidade, em 
função do tempo, no intervalo entre o instante em que um semáforo 
abre e um veículo percorre um trecho retilíneo, até se aproximar de 
outro semáforo, no qual é obrigado a parar. 
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A velocidade escalar média no intervalo de 10 s em que o veículo 
percorre o trecho entre os dois semáforos é, em m/s: 
a) 6,0. 
b) 8,0. 
c c) 9,0. 
d) 10. 
e) 12. 



2. Um caminhão parte de um ponto A e dirige-se para um ponto B – 
onde faz uma entrega – e retorna ao ponto A pelo mesmo caminho 
da ida. Os marcos quilométricos da estrada são crescentes de A para 
B e, desse modo, as velocidades no movimento de A para B são 
positivas. A variação da velocidade com as respectivas convenções 
de sinal do caminhão foram registradas e transmitidas a um 
escritório para análise posterior, na forma do gráfico a seguir. 
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Pelo gráfico, o analista chegou a quatro conclusões: 
I.  A velocidade se manteve constante no intervalo t1 a t2 bem 

como no intervalo t5 a t6. 
II.  O caminhão chegou ao seu destino no instante t7. 
III. O caminhão chegou ao seu destino no instante t3, ficou parado 

entre os instantes t3 e t4 enquanto o caminhão era 
descarregado, e retornou ao ponto de partida onde chegou no 
instante t7. 

IV.  Sendo A1, A2 e A3 as áreas indicadas na figura, então A2 = A3. 
Estão corretas as conclusões: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 
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